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Província do Rio - Novidades

Falecimento do Irmão Paulo 04/04/2016

 

 

Faleceu na noite de sábado, 2 de abril, o Irmão Paulo
Pereira de Melo, C.Ss.R., aos 76 anos de idade. Ele
residia na Comunidade Redentorista de São José, em
Belo Horizonte (MG), onde há cinco anos passava por
um tratamento de saúde para tratar um câncer. Irmão
Paulo tinha 57 anos de vida consagrada redentorista.

 

O velório e a missa de exéquias foram realizados na
Igreja São José e o sepultamento aconteceu no
Cemitério do Bonfim, com a presença de familiares,
amigos e confrades redentoristas.

 

Irmão Paulo nasceu em 28 de maio de 1939, em
Curvelo (MG), cidade onde conheceu a Congregação
Redentorista. Morava a poucos metros da Basílica de
São Geraldo e contou com o apoio dos Missionários
Redentoristas de lá, especialmente após a morte de
seu pai. “Eles foram os maiores benfeitores da nossa
família, tanto espiritualmente quando materialmente”, relatou em seu currículo. Trabalhou na tipografia São
Geraldo, sendo este, segundo ele, o meio que Deus usou para conduzi-lo à Congregação. “Lá podia notar a grande
generosidade e boa vontade com que os irmãos trabalhavam e se esforçavam para Deus”, afirmou dias antes de
emitir seus votos temporários.

 

Ajudado pelo então reitor da basílica, padre Alberto Pasdeloup, C.Ss.R., irmão Paulo foi aceito como candidato na
Congregação em 1956. Realizou sua Profissão Religiosa no dia 04 de agosto de 1958, na Igreja da Glória, em Juiz
de Fora (MG). No mesmo local emitiu seus votos perpétuos, em 25 de janeiro de 1964.

 

Além de Curvelo e Belo Horizonte, passou também por cidades como Congonhas e Santa Rita do Sapucaí, em
Minas Gerais. Em seus trabalhos pastorais como irmão coadjutor, ecônomo provincial e administrador da Casa de
Retiros São José, destacou-se pela humildade como conduziu suas atividades e também pelo grande cuidado e
carinho com os mais necessitados, especialmente os dependentes de drogas.
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“De Paulo, o intrépido anunciador do Evangelho, guardou a audácia daqueles que fazem da Boa Nova de
Jesus trilha de vida. De Geraldo, o santo irmão redentorista, guardou a humildade daqueles que tem o
Cristo como único senhor da realidade”.

 

Que São Geraldo Magela acolha o irmão Paulo em seu descanso eterno!
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